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 پوسترنوع مقالھ: 

 جایگاه آموزش بیمار و خود مراقبتي در نظام سالمت محور مقالھ:

 سعید مھری ارائھ دھنده:

 ٣, سولماز آتش پیکر٢, سعید مھري١ ١مھدي حیدرزاده

 استادیار، دانشکده پرستاري و مامایي، دانشگاه علوم پزشکي اردبیل .١
 ارشد آموزش پرستاری،دانشکده پرستاری ومامایی اردبیلکارشناس  .٢
 کارشناس پرستاري؛ باشگاه پژوھشگران جوان، دانشگاه آزاد اسالمي بناب .٣

باشد، متاسفانھ تا زمان پیوند بیماران باید ¬زمینھ و اھداف : امروزه، پیوند كلیھ درمان اصلي نارسایي مزمن كلیھ مي ھدف:
د زاي متعدد جسمي و رواني مواجھ ھستن¬غم تاثیر درماني ھمودیالیز، این بیماران با عوامل تنشتحت دیالیز قرار گیرند. علیر

شود. مطالعات کمي در مورد توانایي خودمراقبتي بیماران ھمودیالیزي در دنیا و ¬كھ منجر بھ کاھش كیفیت زندگي آنان مي
، لذا در این مطالعھ قصد بر آن است تا ضمن تعیین کیفیت کیفیت زندگي آنان در كشورھاي آسیایي بویژه ایران انجام شده است

 زندگي و توانایي خودمراقبتي بیماران ھمودیالیزي رابطھ آنھا با یکدیگر سنجیده شود.

نفر ) بستري در بخش ھمودیالیز  ١١٥روش بررسي: بدین منظور تمام بیماران ھمودیالیزي واجد شرایط ( روش بررسی:
تلفیقي و تعدیل شده مشتمل بر سھ بخش دموگرافیک، ¬ ھا با پرسشنامھ¬غھ و میاندوآب انتخاب و دادهبیمارستانھاي بناب، مرا

 کیفیت زندگي و توانایي خودمراقبتي و با روش مصاحبھ جمع آوري گردید.

باشد و بین ¬بیماران مطلوب مي %٣/٧٨و توانایي خودمراقبتي در  %٣٤یافتھ ھا: نتایج نشان داد کیفیت زندگي در  ھا:یافتھ
درصد از واریانس  ٢٩). توانایي خودمراقبتي r ،001/0<p=٥٤/٠داري وجود دارد (¬این دو متغیر رابطھ مستقیم و معني

بیماران مطلوب بود در حالیکھ  %٣/٩٨دھد. در زیر شاخھ ھاي کیفیت زندگي بعد اجتماعي در ¬کیفیت زندگي را توضیح مي
ر بیشتر بیماران نامطلوب بودند. بعد جسمي تأثیرپذیرترین بعد کیفیت زندگي از ) د%٨٠) و جسمي (%٥/٦٣ابعاد رواني (

درصد از واریانس بعد جسمي کیفیت زندگي را بھ خود  ٢٧باشد، بطوریکھ توانایي خود مراقبتي ¬توانایي مراقبت از خود مي
 دھد ¬اختصاص مي

ي ¬ھ رابطھاند و با توجھ ب¬یت زندگي مطلوبي برخودار نبودهنتیجھ گیري: نزدیك بھ دوسوم ییماران ھمودیالیزي از كیف نتیجھ:
د تا با ریزان مراقبتي و مسئولین ترتیبي اتخاذ نماین¬مثبت بین کیفیت زندگي و توانایي خودمراقبتي توصیھ مي شود برنامھ

 آموزش و تقویت توانایي خودمراقبتي در این گروه، موجب بھبود کیفیت زندگي آنان گردند.

 كلید واژه ھا: ھمودیالیز، کیفیت زندگي، توانایي خودمراقبتي  یدی:کلمات کل

 

 ٣٧٣ ردیف:

 ٨١١٦ کد مقالھ:

 بررسی تاثیر وضعیت عملکرد شناختی بر خود مراقبتی بیماران مبتال بھ نارسایی قلبی

 پوسترنوع مقالھ: 


